Protokoll
2021-01-12

GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags telefonmöte 2021-01-12
Närvarande via telefon: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Egon Holdt, Gert
Thuvesholmen, Stig-Arne Johansson, Monica Nyberg, Tina Vagner, Agneta Andersson

1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 20.12.08 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Gun meddelar att det finns 18149 kr på kontot. Utgifter denna månaden har varit drygt
250 kr för material som utemiljö gruppen behövt. Ekonomin godkändes.
4. Aktiviteter
När det gäller kommande aktiviteter som tex tipsrunda så tar vi beslut om det längre fram
i vår beroende på hur Covid 19 läget är, men alla kan börja tänka ut lite frågor till
tipsrundan.
Valborg: Om det blir arrangemang eller ej får vi fundera på längre fram, som det är just nu
så är det inte aktuellt med något valborgs firande.
Skräpplockardag: Planering för detta bör göras i samråd med utemiljögruppen längre
fram.
Teatergruppen har haft möte och planerar teater till hösten: Vuxenteater med Bror Tommy
Borgström och Barnteater med Sanna Halapi som Pax.
5. Föreningsfrågor
Årsmöte: Fysiskt möte ej aktuellt i nuläget. Bestämmer att vi skickar ut mail till
alla medlemmar där vi informerar om att årsmötet ställs in och flyttas till
sommaren eller hösten. Gun ser till att revisorerna får sina uppgifter och att
revisionsberättelsen blir gjord. Åsa gör en årsberättelse och även resultat- och
balansräkning bifogas till denna. Medlemsavgiften: 50 kr/medlem och 150 kr/familj, blir
oförändrad fram tills kommande årsmöte.
6. Projekt
Busskur: Är ännu ej på plats, men förhoppningsvis blir det klart inom några veckor.
Grannar mot brott: Inget nytt.
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7. Utemiljö
Inget nytt att rapportera eller fixa just nu.
8. Byalagsrådet
Inget nytt möte planerat i nuläget.
9. Kommunala frågor
Samrådsmöte: Inget nytt möte planerat i nuläget.
Landsbygdsstrategin: Materialet har granskats och byalaget har gemensamt kommit fram
till några punkter som ska skickas in till Hans-Erik Hellberg: ”Öppna den kommunala
förskolan igen, cykelväg mellan Glemmingebro och Kabusa, busskur vid Asien Corner,
farthinder genom byn...” för att på så sätt få en levande landsbygd. Stig-Arne ser till att
detta skickas in innan den 18/1.
10. Övriga frågor
Släpet behöver nya däck och Egon fixar detta.
Ljusslingorna vid Medborgarhuset får sitta uppe ett tag till (tas ner i februari).
Lampa under stora trädet vid Medborgarhuset är trasig. Ska kontrolleras och eventuellt
behöver felanmälan göras.
Idrottsplatsen: Gert informerar om att det inte kommer att vara någon fotboll i byn.
Man har inte heller hört något nytt om vad som kommer att hända med Stationshuset.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 9 februari kl 19.00. Telefonmöte och Gun ringer upp alla.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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